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▪Dựa trên triết lý của công ty, 
chính sách HRM, kỳ vọng vào 
nhân viên, xây dựng sơ đồ đào 
tạo và chiến lược phát triển nhân 
viên

▪Dựa trên kết quả đào tạo của mỗi 
năm, IMTC sẽ tư vấn để cải thiện 
và nâng cao kết quả đào tạo

▪ Phát triển tài liệu của công ty quý 
khách thông qua việc tận dụng tài 
liệu của IMTC
▪ Phát triển giảng viên và hướng 

dẫn cách giảng dạy trong lớp học

 Tổng quan 

★ Tận dụng 12 năm kinh nghiệm đào tạo, hỗ trợ công ty phát triển 
hệ thống HRD

⬧Tận dụng kinh nghiệm đào tạo, xây dựng sơ đồ và kế hoạch đào tạo phù 
hợp với công ty khách hàng

⬧Công ty khách hàng có thể tận dụng tài liệu đào tạo IMTC hoặc các bài 
kiểm tra làm tham khảo

⬧Hỗ trợ phát triển giảng viên nội bộ và cách giảng dạy trong lớp học

Đặc 
điểm 
hỗ trợ

Hướng đến việc tạo ra môi trường làm việc mà “Mọi người đều được phát triển”

Sau khi thiết kế, lập sơ đồ đào tạo và hệ thống, IMTC sẽ báo giá riêng

1. Kế hoạch phát triển 
hệ thống HRD

2. Phát triển hệ thống, 
giảng viên

 Các bước hỗ trợ phát triển hệ thống HRD

 Phí tư vấn

Công ty khách hàng có thể phát triển hệ thống HRD trong thời gian ngắn hơn bằng cách tận dụng kinh nghiệm của IMTC

50, 000, 000 VND
(Chưa bao gồm thuế, phí di chuyển cho cuộc gặp thảo luận）

Cấp
Đào tạo sau khi 

thăng chức

Đào tạo nâng cao 
năng lực

(Kỹ thuật, Quản lý, Con người)

Manager

Căn cứ phương châm công ty, 
xây dựng hình ảnh lý tưởng 
của tổ chức mình phụ trách, 
xác định và triển khai phương 
châm của tổ chức

▪ Xác định phương châm
▪ Triển khai phương châm
▪ Quản lý dự án
▪ Nhận dạng vấn đề tổng quan/ 

Hệ thống hóa
▪ Phong cách lãnh đạo lý tưởng 

của Manager …

Leader

Đạt mục tiêu trong khi chỉ đạo 
và phát triển cấp dưới

▪ Quản lý mục tiêu
▪ Giải quyết vấn đề
▪ Hướng dẫn nhân viên
▪ Giao tiếp
▪ Thuyết trình
▪ Tiêu chuẩn hóa/ Trực quan hóa

Nhân 
viên

Góp phần đạt được mục tiêu 
thông qua việc hoàn thành các 
nhiệm vụ được giao và làm 
việc cùng với đồng nghiệp

▪ Ho-Ren-So
▪ An toàn, Vệ sinh
▪ Phương pháp lập kế hoạch
▪ 5S
▪ Kaizen
▪ Teamwork

< Sơ đồ đào tạo >

Kế hoạch 
cho hệ

thống HRD

Phát triển 
tài liệu

đào tạo và 
giảng viên

Hỗ trợ
đào tạo

1. Kế hoạch xây dựng hệ thống HRD 2. Phát triển hệ thống, giảng viên 3. Theo dõi hỗ trợ phát triển

▪ Triết lý công ty

▪Hệ thống HRM

▪Kỳ vọng cho 
việc phát triển

Thiết kế và 
lập sơ đồ đào 

tạo

✓Trách nhiệm

✓Năng lực về
quản lý

✓Kỹ năng con 
người

Phát triển từng bước từ 1 - 5 năm

Thử nghiệm
（Cơ bản cho các Leader）

Bước 1

Triển khai đến từng lớp
（Đào tạo xx mới）

Bước 2

Phát triển khả năng
（5S, HoRenSo, Giải quyết vấn đề）

Bước 3

…

Đánh giá 
kết quả

hàng năm

▪Cải tiến phương, 
pháp, nội dung

▪Giới thiệu hoạt 
động thực hành

▪ Tăng cường khả
năng đào tạo

Công Ty TNHH Tư vấn và đào tạo quản lý quốc tế
Liên hệ: HN: Tel) 024.3222.2171, Mail) imtc_hanoi@imtc.vn, HCM: Tel) 028.3551.1900, Mail) imtc_hcmc@imtc.vn

Kenji Hachiya: Tel) 093.424.8018, Mail) hachiya@imtc.vn, Website) imtc.vn
Địa chỉ: Hà Nội: Phòng 302, Tầng 3, số 3, Ngõ 115 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy.

HCM: Phòng 303, Lầu 3, số 29 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh.


